
VNG 
Postbus 30435 
2500 GK Den Haag 

VERZONDEN 0 4 C:C. 2018 

Gemeente Helmond 

5 .)9

Nummer: 

-201900eSi 
Ontvangstdatum: 

Helmond, 26 november 2018 Zaaknummer: 33878738 
Onderwerp: Kinderpardon Uw kenmerk: 

Geachte heer Harbers, 

Telefoon.: 

Uw brief d.d.: 

De raad van de gemeente Helmond heeft in haar vergadering van dinsdag 3 juli 2018 de bijgevoegde motie 
aangenomen met als onderwerp Kinderpardongemeente. 

In deze motie verzoekt de gemeenteraad het college van Burgemeester en Wethouders zich aan te sluiten 
bij de brede groep van gemeenten die zich op het standpunt stellen dat er betere oplossingen gevonden 
moeten worden voor de groep gewortelde kinderen. 
De afgelopen maanden is ook in de media breed aandacht geweest voor de schrijnende situatie-waarin deze 
kinderen zich bevinden. 

Namens de gemeenteraad willen wij bij u pleiten.voor een daadwerkelijk goede oplossing voor deze 
kinderen. Tevens vragen wij u ook te werken aan kortere doorlooptijden voor een asielaanvraag. 

Op verzoek van de raad wordt deze brief met bijbehorende motie in kopie tevens verstuurd naar de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten. 

Wij stellen uw inspanningen in dit kader zeer op prijs. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Helmond, 

-v w 
e b4rgzm-

.G Blanksma-van den Heuvel 
ester, de secretaris, 

Weg op den Heuvel 35/tel. 14 0492 
Correspondentieadres: Postbus 950/5700 AZ Helmond / www.helmond.nl 

e-mail: gemeente@helmond.nl / Bankrelatie: IBANnummer NL 85 BNGH 0285 00 37 39 

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens kunt u inzage en eventueel verbetering 
vragen van over u opgenomen gegevens in de registraties 



Inleiding: 

Het Verdrag voor de Rechten van het Kind telt in totaal 54 artikelen. Deze artikelen 
beschrijven de rechten van kinderen. Zo staat er in de artikelen 

bijvoorbeeld dat kinderen recht hebben op onderwijs, gezondheidszorg en 

een veilige plek om veilig te wonen en te spelen. 

Maar ook dat ze recht hebben op bescherming tegen mishandeling, 

kinderarbeid, de gevolgen van oorlog en seksuele uitbuiting. 

Het verdrag omvat alle terreinen waarop het leven van een kind zich 

afspeelt. 

Nu vallen deze kinderen ook onder het meewerkcriterium en wij van de SP 

Helmond zijn van mening dat dit meewerkcriterium veel te streng wordt 

toegepast. Als iemand nog geen zekerheid heeft dat hij of zij wel veilig kan 

terugkeren naar het land van herkomst, kan niet tegelijkertijd worden 

verwacht dat hij of zij vertrekgesprekken met de Dienst Terugkeer & Vertrek 

(DT&V) voert of naar de ambassade gaat voor het verkrijgen van 

reisdocumenten. 

Ouders moeten immers altijd de kans krijgen om hoger beroep in te stellen of een 

nieuwe procedure te starten bij (bijvoorbeeld) een verslechtering van de 

veiligheidssituatie in het land van herkomst of een medische noodsituatie. Het is 

hierbij ronduit schrijnend dat van gezinnen uit bijvoorbeeld Afghanistan, verwacht 

wordt dat ze terugkeren naar hun zeer onveilige herkomstland. Wanneer een 

gezin gewoon ingeschreven staat bij een gemeente en de kinderen geregistreerd 

staan op een school, zijn er bovendien vaak voldoende mogelijkheden voor 

de overheid om toezicht te houden. Het strenge interpreteren van dit 

'meewerkcriterium' leidt in de praktijk alleen maar tot menselijke ellende en 

lost de bestaande problemen in het terugkeerbeleid niet op. 

Dit gezegd hebbende wil ik graag namens de SPHelmond, Groen Links, D66, Lokaal 
Sterk en Helmond Aktief een motie indienen. 
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Motie: Kinderpardongemeente 

De raad van de gemeente Helmond, in vergadering bijeen op dinsdag 3 juli 2018. 

Constaterende dat: 

- Het voor plus minus 400 in de gemeenschap gewortelde kinderen die langer dan vijf 
jaar in Nederland verblijven van groot belang is dat zij hier mogen blijven, omdat het 
thuis van deze kinderen in Nederland ligt. 

- Het meewerkcriterium van deze kinderregeling zo strikt wordt toegepast dat de 
afgelopen jaren 95% van deze gewortelde kinderen een afwijzing kregen. 
In al meer dan 38 gemeenten al soortgelijke kinderpardon moties zijn aangenomen. 

Overwegende dat: 

Er ook in Helmond, net als in vele anderen gemeenten, brede steun bestaat voor 
deze kinderen bij klasgenoten, ouders en andere direct betrokkenen om deze 
gewortelde kinderen die hier langer dan vijf jaar verblijven hier te laten blijven, mede 
omdat Nederland hun thuis is geworden. 
De Kinderombudsman zich eerder uitsprak voor "een kinderpardon dat recht doet aan 
kinderen", met name omdat het uitzetten van deze kinderen naar landen die voor hen 
vreemd zijn de lokale gemeenschap kan ontwrichten en de ontwikkeling van deze 
kinderen grof geweld aandoet. 

Verzoekt het college: 

Ervoor te zorgen dat de gemeente Helmond zich aansluit bij de inmiddels 38 andere 
gemeenten die ons al zijn voorgegaan in dit " Kinderpardon" 
Bij de staatsecretaris van Justitie & Veiligheid te pleiten voor een daadwerkelijk 
goede oplossing voor deze kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van het 
meewerkcriterium van het Kinderpardon. 

- Er op aan te dringen bij de staatsecretaris van Justitie & Veiligheid te pleiten voor 
kortere doorlooptijden dan de huidige doorlooptijden voor een asielaanvraag. 

- En tegelijk via de VNG druk uit te oefenen op de staatsecretaris van Justitie & 
Veiligheid om een oplossing te vinden voor deze groep kinderen 

- Ik roep u als gemeente op om zich net als die andere 38 gemeenten zich uit te 
roepen tot een kinderpardon gemeente. 

En gaat over tot de orde van de dag.

2 



Namens de fracties, 

SPHelmond D66 Groen Links 

Ed Islaratoeboen Stef Stevens Thomas Tuerlings 

Helmond Aktief Lokaal Sterk 

Berry Smits Anja Spierings 


